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جلنـة وضع املرأة 
الدورة السادسة واألربعون 
٤-١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
البند ٣ من جدول األعمال 

متابعــة املؤمتـر العاملــي الرابــــع املعـــين باملــــرأة 
ودورة اجلمعيـة العامــة االستثنائيــــة املعنونـــــة 
�املــــرأة عــــام ٢٠٠٠: املساواة بني اجلنسني، 
  والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين� 

أذربيجــــان، أرمينيــــا*، أوزبكســــتان، بـــــوروندي، تركيــــا، جورجيــــا*، طاجيكســــتان*، 
  كازاخستان*: مشروع قرار منقح 

إطالق سراح النساء واألطفال الذين يؤخـذون رهـائن يف الصراعـات املسـلحة، 
  مبن فيهم مـَــن يسجنون فيما بعد 

إن جلنة وضع املرأة، 
ـــــؤرخ  إذ تشـــري إىل قراراـــا ٢/٣٩ املـــؤرخ ٣١ آذار/مـــارس ١٩٩٥، و ١/٤٠ امل
٢٢ آذار/مــــارس ١٩٩٦، و ١/٤١ املــــؤرخ ٢١ آذار/مــــــارس ١٩٩٧، و ٢/٤٢ املـــــؤرخ 
١٣ آذار/مــــارس ١٩٩٨، و ١/٤٣ املــــؤرخ ١٢ آذار/مــــــارس ١٩٩٩، و ١/٤٤ املـــــؤرخ 

٢ آذار/مارس ٢٠٠٠، و ١/٤٥ املؤرخ آذار/مارس ٢٠٠١، 
وإذ تشري أيضا إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف صكوك القـانون اإلنسـاين الـدويل 
املتعلقة حبماية السـكان املدنيـني، علـى هـذا النحـو، يف منـاطق الصراعـات املسـلحة، مبـن فيـهم 

النساء واألطفال غري املشاركني يف األعمال القتالية، 
 
 

وفقا للمادة ٦٩ من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي.  *
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وإذ تضع يف اعتبارها االتفاقية الدولية ملناهضـة أخـذ الرهـائن، الـيت اعتمدـا اجلمعيـة 
العامـة يف قرارهـا ١٤٦/٣٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٧٩، الـيت تــقر أيضـا بـــأن 
لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية واألمان الشخصي وأن أخذ الرهائن هو جرمية تثــري قلقـا بالغـا 

لدى اتمع الدويل، 
وإذ ترحب باعتماد إعالن(١) ومنهاج عمل بيجـني(٢) اللذيـن اعتمدمهـا املؤمتـر العـاملي 
ــــة  الرابــع املعــين بــاملرأة، وكذلــك وثيقــة النتــائج اخلتاميــة الصــادرة عــن دورة اجلمعيــة العام
االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين املعنونـة �املـرأة عـام ٢٠٠٠: املســـاواة بــني اجلنســني، والتنميــة، 
والسالم يف القرن احلـادي والعشـرين�(٣)، مبـا يف ذلـك األحكـام املتعلقـة بـالعنف ضـد النسـاء 

واألطفال، 
وإذ تشــري إىل قــرار جلنــة حقــوق اإلنســان ٣٨/٢٠٠١ املــؤرخ ٢٣ نيســان/أبريــــل 

٢٠٠١ بشأن أخذ الرهائن، املعتمد خالل الدورة السابعة واخلمسني للجنة(٤)، 
وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار الصراعات املسـلحة يف منـاطق عديـدة مـن 

العامل واملعاناة اإلنسانية وما تسببت به من حاالت طوارئ إنسانية، 
وإذ تشدد على أن مجيع أشكال العنف املرتكب يف مناطق الصراعـات املسـلحة ضـد 
السكان املدنيني، على هذا النحو، وخاصة ضد النسـاء واألطفـال غـري املشـاركني يف األعمـال 
القتاليـة، مبـا يف ذلـك أخذهـم كرهـائن، تشـــكل انتــهاكا جســيما للقــانون اإلنســاين الــدويل، 

وخاصة على الوجه املبني يف اتفاقيات جنيف املؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(٥)، 
وإذ يقلقـها أنـه رغـم مـا يبذلـه اتمـع الـدويل مـن جهـود فـإن أخـذ الرهـائن مســـتمر 
مبختلف األشكال واملظاهر اليت منها تلك الــيت يرتكبـها إرهـابيون ومجاعـات مسـلحة، بـل إنـه 

زاد يف كثري من مناطق العامل، 
وإذ تقر بأن أخذ الرهائن يستدعي بذل جهود حثيثة وحازمة ومتضافرة من قبل اتمع 

الدويل بغية إاء هذه املمارسات املقيتة، مبا يتطابق متاما مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، 
 __________

تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، ٤-١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم  (١)
املبيع A.96.IV.13)، الفصل األول، القرار األول، املرفق األول. 

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٢)
قرار اجلمعية العامة دإ-٣/٢٣، املرفق.  (٣)

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١، امللحـق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـاين،  (٤)
الفرع ألف. 

األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، الد ٧٥، األرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٥)
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وإذ تعرب عن اعتقادها القوي بأن إطالق سراح النسـاء واألطفـال الذيـن يؤخـذون 
رهائن يف مناطق الصراعات املسـلحة العـاجل وغـري املشـروط، سـيعزز تنفيـذ األهـداف النبيلـة 
اليت يكرسها إعالن ومنهاج عمـل بيجـني، ووثيقـة النتـائج الصـادرة عـن دورة اجلمعيـة العامـة 
االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين املعنونـة �املـرأة عـام ٢٠٠٠: املســـاواة بــني اجلنســني، والتنميــة، 

والسالم يف القرن احلادي والعشرين�، 
تؤكد من جديد أن أخذ الرهائن، مـهما كـان املكـان املرتكـب فيـه أو هويـة  - ١
من يرتكبه، هو عمل غري مشروع يرمي إىل تقويـض حقـوق اإلنسـان، وال مـربر لـه حتـت أي 

ظرف من الظروف، حىت وإن كان وسيلة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ 
تديـن أعمـال العنـف الـــيت ترتكــب انتــهاكا للقــانون اإلنســاين الــدويل ضــد  - ٢
السكان املدنيني، على هذا النحو، يف مناطق الصراعات املسلحة، مبـن فيـهم النسـاء واألطفـال 
ـــال،  غـري املشـاركني يف األعمـال القتاليـة، وتدعـو إىل الـرد بصـورة فعالـة علـى مثـل هـذه األفع
ال سـيما القيـام فـورا بـإطالق سـراح النسـاء واألطفـــال املــأخوذين رهــائن، مبــن فيــهم الذيــن 

يسجنون فيما بعد، يف صراعات مسلحـة؛ 
تديـن أيضـا عواقـب أخـذ الرهـــائن، ال ســيما التعذيــب وغريه مــن ضــروب  - ٣
املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، واالغتصـاب، والـــرق، واالجتــار بالنســاء 

واألطفال بغرض استغالهلم جنسيا، أو يف أعمال السخـرة أو أداء اخلدمات؛ 
حتث بقوة مجيع األطراف يف الصراعات املسـلحة علـى االحـترام التـام ملعايـري  - ٤
القـانون اإلنسـاين الـدويل يف الصراعـات املسـلحة واختـاذ مجيـع التدابـري الالزمـة حلمايـة النســـاء 
واألطفال املدنيني غري املشاركني يف األعمال القتالية، وإطـالق سـراح كـل مـن أخـذوا رهـائن 

فورا؛ 
حتـث مجيـع األطـراف يف الصراعـات املســـلحة علــى توفــري إمكانيــة حصــول  - ٥
هؤالء النساء واألطفال غري املشاركني يف األعمال القتاليـة علـى املسـاعدات اإلنسـانية بصـورة 

مأمونة وبدون أي معوقات؛ 
تطلب إىل األمني العام ومجيع املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة تسـخري قدراـا  - ٦
وجـهودها لتيســـري اإلطــالق الفــوري لســراح النســاء واألطفــال املدنيــني غــري املشــاركني يف 

األعمال القتالية الذين ُأخـذوا رهائن؛ 
تطلب أيضا إىل األمني العام أن يقوم، مع أخذ املعلومات اليت تقدمها الـدول  - ٧
واملنظمات الدولية ذات الصلة يف احلسبان، بإعداد تقرير عن تنفيذ هـذا القـرار يقـدم إىل جلنـة 

وضع املرأة يف دورا السابعة واألربعني؛ 
تقرر النظر يف املسألة يف دورا السابعة واألربعني.  - ٨

 


